
 

 

 
  السن  اللرطي  ف  السي  اسنحوي   - األو   الور  -  ال اب   المحو  

 

: السؤال األول 
 النتيجة الشرط

 تطفئ غضة الرب وتوٌع هيتة السوء الصدقة

 سترٍ هللا في الدًيا واآلخرة ستر هسلواً                                     

 تسظ الرزق وطول العور صلة الرحن                                     

فك هللا عٌَ كرتة هي كرب يوم القياهة  أعاى هكروتاً                                  

 كاى هللا في عوًَ وحاجتَأعاى أخاٍ                                      

 
 الشرط                                                       النتيجة- ب 

اإلكثار من الربا                                      الفقر والقلة 
  (األعاصير,الزالزل  )أخذ الرشوة                                           أهلكهم هللا بالرعب 

  الشرط                                                    النتيجة-     ج

   نقض العهد                                               انتشار القتل فيهم 

  ظهور الفاحشة                                            كثرة الموت باألمراض وغيرها 

   منع الزكاة                                                انحباس المطر والقحط  

  :  الثالثالسؤال 
   وحرصص  علل األمانة فعّو ص هللا خيراً من ذلك بؤنْ  ترك الراعي الدنيا وزينتها خوفاً من هللا

   أٌعتق ونال حريتص

 . نور اإليمان واليقين في  لبها واألألر من هللا ومصالحة زوألها ووْن طلقها عّو ها هللا خيراً  -

 .أعطاه هللا لذة وحالوة ترك المعصية ابتغاء وألص هللا تعالل  -

 .األألر والبركة  الكثير وخيربال هتعويضوزيادة اإليمان واليقين  -

. لص األألر علل عفوه ولعل هللا يعفو عنص يوم القيامة -

  :الرابعالسؤال 

 ِ وَِذا َتَباَيْعُتْم بِاْلِعيَنِة » َيقُولُ - صلل هللا عليص وسلم-َعِن اْبِن ُعَمَر َ الَ َسِمْعُت َرُسولَ هللاه
ل ُ َعلَْيُكْم ُذالًّ الَ َيْنِزُعُص َحته ْرِع َوَتَرْكُتُم اْلأِلَهاَد َسلهَط هللاه  َوأََخْذُتْم أَْذَناَب اْلَبَقِر َوَرِ يُتْم بِالزه

 «َتْرأِلُعوا وِلَل ِدينُِكْم 
:  االستنتاألات  

بصوره الحديثة ومسمياتص ومنها بيع العينة ألنص من بيوع  تحريم التالعب بالبيع -1
 . الربا 

 .ولو كانت الزراعة  رورتص تحريم االنشغال عن الألهاد في سبيل هللا عند -2

  والمسكنة فيها من انشغل بالدنيا وأعرض عن ااخرة ابتاله هللا تعالل بالذلّ  -3

 .باب التوبة مفتوح للمخطئين ولل يوم القيامة -4

 
  الور  اثانف   التناع أل اتق لطل

 :السؤال األول 
 األصل في أمور الدين هي اإلتباع لتمام الشريعة وكمال اإلسالم الذي ال يقبل الزيادة كما ال يقبل 
النقصان ,أما في شإون الدنيا فهو االبتداع واالبتكار والتطوير وهذا ما أدركص الصحابة الكرام 

. وسار عليص المسلمون األوائل 
 

 :السؤال الثاني 
في أن  كل منهما أخذ وعمل بقول الغير  : يتفقان 

في أن التقليد أخذ وعمل بغير حألة وال دليل وأما اإلتباع فهو أخذ وعمل : يفتر ان 

 .بالحألة والدليل 

 

 :السؤال الثالث 
البعد عن الدين - هي  عف المقلد فالمغلوب يتبع الغالب ويقلده دون وعي: -دوافع التقليد

 .مواالة اليهود والنصارى – 

فهي تعطيل العقل و دراتص وتكريس التبعية المطلقة التي نهل عنها اإلسالم : أما المخاطر 

. 

 

 



 

 

 

 
   الجت                            اد– الور  اثاال  

 
 

: السؤال األول 
 إنشاء –العمل على توفٌر الظروف المالئمة للعلماء المجتهدٌن والدعوة إلى تلقً العلم 

 عمل لقاءات علمٌة بٌن –كلٌات شرعٌة ومجامع فقهٌة وهٌئات عامة لإلفتاء 

 .المتخصصٌن الشرعٌٌن 

: السؤال الثاني 
  .الفهم الدقٌق لكل ما لم ٌرد فً كتاب هللا وسنة رسوله  -1

 .معرفة األشباه والنظائر فً المسائل الفقهٌة  -2

 .تقدٌر وقٌاس األمور بأقربها لكتاب هللا وأشبهها بالحق  -3

ألن القاضً مكلف بإحقاق الحق وبٌان األحكام وتعرض علٌه كثٌر من  -

 .القضاٌا المتشابهة فالبد له االجتهاد فً كثٌر من أحواله 

: السؤال الثالث 
 .المستجدات والحوادث التً ال نص فٌه ولم تثبت بدلٌل : مجال االجتهاد  - أ

 .    علمه بمقاصد الشرٌعة وأصول الفقه واالجتهاد - ب

. زوال منزلة العلماء المجتهدٌن/ انتشار اآلراء الفاسدة الهدامة / ضٌاع العلم  - ج
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 الحوة  اسحو ( 34-32) -  الأل ا رلوي  الالتتع اا  اواا  -   الور  ال اب  
 

 :السؤال األول 
 .تحرٌم البغاء / االستعفاف / تزوٌج األٌامى 

 :السؤال الثاني 
إنشاء صندوق للزواج ، تشجٌع الزواج الجماعً ، محاربة العادات والتقالٌد 

السلبٌة فً الزواج ، العمل على تثقٌف المجتمع بما ٌتناسب مع حل مشكالت 

. الزواج 

 :السؤال الثالث 
نهى عن الزنا وشرع الزواج ، وشرع لمن ال ٌقدر على الزواج االستعفاف ، 

نهى عن الخلوة باألجنبٌة وشرع غض البصر وأحكام االستئذان ونهى عن 

 .القذف وشرع حفظ اللسان وذكر هللا تعالى 

 :السؤال الرابع 
من وسائل المحافظة على النسل كما ورد فً اآلٌات الحث على الزواج 

 .وتٌسٌر سبله كما نهى عن البغاء بشتى أنواعه 

 :السؤال الخامس 
 .ٌحل مع الطلبة الستخراج األحكام        

 
 

 



 

 

   السهج  اقلآنف  ف مماجي  الللكطن– الور  اخامس  
 

: السؤال األول 
 .تعاقب اللٌل والنهار وانتظامها فً الحركة - أ

. نظام حركة األرض والفصول األربعة- ب

: السؤال الثاني 
 .الحجة هً إقرار الكافرٌن بأنفسهم أن هللا سبحانه وتعالى خالقهم وموجدهم من العدم

: السؤال الثالث 
 .األسلوب العقلً التحلٌلً بالحجة والبرهان على عجز هذه أآلله عن تقدٌم الرزق 

 :السؤال الرابع 
 اإلشراك باهلل تعالى : صفات العابدٌن

، ال ٌحمون أولٌائهم ، ال ٌمسكون الرحمة  ، ال ٌكشفون الضر  : صفات المعبودٌن 
. ال ٌنصرون أنفسهم

: السؤال الخامس 
 لم ٌدِع أحد من المخلوقات أنه قد أوجد الخلق لكن منهم من ادعى اإللوهٌة كالنمرود

وأمٌت  أنا أحًٌ: إن هللا ٌحًٌ وٌمٌت فقال النمرود : ا قال إبراهٌم علٌه السالم مفحٌن
علٌه السالم تدرج معه فً  فأحضر اثنٌن فقتل واحدا وترك اآلخر حٌاً  لكن إبراهٌم

 المشرق فأت بها من  فإن هللا ٌأتً بالشمس من )المحاّجة فأتاه بالحجة الدامغة 
 (  فبهت الذي كفر ) فتحداه أن ٌغٌر مكانها الذي قدره هللا   (المغرب 

 
   ف  العاوي  اصمطي  لد  اسنف  – الور  الادر  

 
:  السؤال األول 

ذكرهم هللا بذلك الن الملك البد أن يكون فيص صفات مهمة تإهلص للملك ومنها المعرفة والعلم 
. والصحة والقوة البدنية ليقدر علل القيام بؤمور و يادة الناس

: السؤال الثاني 
 .تشويص المنظر العام في الطر ات- 3فساد البيئة المحيطة   - 2انتشار األوبئة   - 1

: السؤال الثالث 
التقرب ولل هللا ونيل الألر العظيم في - 3حماية الألسد من األمراض - 2الصحة والعافية  -1

 .ااخرة

 :السؤال الرابع 
الو اية من األمراض - 3وزالة الألراثيم والو اية من األمراض المعدية  - 2نظافة الألسم  -1

الأللدية  
و اية الفم وتطهيره  - 5تنشيط الدورة الدموية -4

: السؤال الخامس 
عدم اإلسراف في المؤكل - 3اال تصاد في األكل بما بدفع الألوع - 2االعتدال في الطعام والشراب -1

. والمشرب

: السؤال الخامس 
عدم اإلسراف في المؤكل - 3اال تصاد في األكل بما بدفع الألوع - 2االعتدال في الطعام والشراب -1

. والمشرب

: السؤال السادس 
تنقية رائحة الفم بعد النوم - 2النظافة الدائمة للفم  -1
 .الحرص علل الو اية من األمراض واألوساخ - 2.   نظافة الألسد واليدين  بل األكل والشرب- 1-

 :السؤال السابع 
أي المتنزهين عن الفواحش واأل ذار  {َوُيِحبُّ المتطهرين  }. من الذنوب  {وِنه هللا ُيِحبُّ التوابين  }

. , كمألامعة الحائض واإلِتيان في غير المآتي 
 يحب التوابين من الذنوب, ويحب المتطهرين بالماء من األحداث والنألاسات,و 

: السؤال الثامن 
وهو حلق -  خمس من الفطرة الختان  واالستحداد :  ال   عن أبي هريرة , عن رسول هللا -أ

  ونتف اإلبط و ص الشارب وتقليم األظفار  -العانة 
َب  :   ال عن عامر بن سعد بن أبي و اص , عن أبيص , أن النبي -ب يِّ ٌب يحب الطه ون هللا َطيِّ

ُهوا باليهود  َنِظيٌف يحب النظافة كريم يحب الكرم أَلَواٌد يحب الأُلود فنظفوا أَْفنَِيَتُكْم وال َتَشبه
ُ -ج بِيِّ َصلهل هللاه اُعوِن بِؤَْرٍض َفال َتْدُخلُوَها : , َ الَ  َعْن َزْيِد بن َثابٍِت , َعِن النه ,  وَِذا َسِمْعُتْم بِالطه

  .َووَِذا َوَ َع َوأَْنُتُم بِؤَْرٍض بَِها َفال َتْخُرأُلوا ِمْنَها


